
 

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása kombinált hiteltermék keretében 

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő (kombinált) 

 Támogatás mértéke: 30% vissza nem térítendő 

 Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át 

kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, 

illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. 

 Támogatás összege:  

 5-50 MFt. vissza nem térítendő 

 10-145 MFt. visszatérítendő 

 

A pályázatok benyújtása 2016. november 2-től folyamatosan a keret kimerüléséig 

lehetséges. 

 

2. Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek 
pályázhatnak: 

 amelyek, legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik 

 amelyek a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben alkalmazotti létszáma minimum 
1 fő volt 

 amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba 
beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt 

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy 
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje negatív 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje a jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 Fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges új eszköz beszerzése 

(önállóan támogatható, kötelező tevékenység) 
 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 

illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő 
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti 
beruházások végrehajtása (önállóan nem támogatható tevékenység, 
maximum a teljes költségvetés 80%-a) 



 

 Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek 
beszerzése (önállóan nem támogatható tevékenység) 

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések (önállóan nem támogatható tevékenység, maximum a teljes 
költségvetés 10%-a) 
 

Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség 
tervezhető/elszámolható maximális kiadásként 
 

4. Feltételek: 
 amennyiben a projekt nem szabad vállalkozási zónában valósult meg 

kizárólag a pályázati felhívás mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás 
szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek 

 amennyiben a projekt szabad vállalkozási zónában valósul meg 
lehetőség van nem feldolgozó ipari tevékenység fejlesztésére is 

 a projekt keretében csak a pályázati felhívás mellékletében felsorolt VTSZ 
szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre  

 a projekt keretében csak a pályázati felhívás mellékletében felsorolt TESZOR 
szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre  

 csak új eszközök beszerzése támogatható 

 amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles 
infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem 
benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte 

 a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 
projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a 
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll 
rendelkezésre 

 nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 
projektek 

 a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási 
helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie 

 

5. Támogatott kölcsön: 
 kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított 

kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. 
A rendelkezésre tartási időszak legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés 
határidejétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint szerződés 
hatályba lépésétől számított maximum 30 hónap. A projekt keretében utoljára 
2020. szeptember 30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek. 

 A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A 
türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de 
maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap. 

 A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon 
naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás 
megtörténik 

 Előtörlesztés megengedett 
 Kamat 2% / év 
 Előtörlesztés díjmentes 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 



 

Telefon: 30/330-5159 
 
 
Juhász Bálint 
Projektmenedzser  
Tempo-Consulting Kft. 

 


